Historie poutního místa
O původu kostela na Květnově nejsou doklady. Jen
pověst vypráví o malém pasáčkovi, který při shánění
dobytka zaklel a nějaký hlas z křoví jej napomenul.
Když křoví rozhrnul, našel tam malou sošku Panny
Marie. Donesl si ji domů a schoval ve své truhle. Soška však do rána zmizela a druhý den ji našel opět v
křoví. To se několikrát opakovalo. Když se to lidé ze
vsi dověděli, rozhodli se postavit ve vesnici pro sošku
kapličku. Ale i dovezený stavební materiál přes noc
zmizel a ráno našli vše na místě, kde pasáček našel
sošku. Kapli tedy postavili tam. To se prý stalo v roce
1342.
Roku 1592 je o kapličce již ověřená zpráva – Adam z
Lobkovic a jeho zbožná manželka Margareta darovali
kapli mešní roucho, na němž bylo vyšito jméno a znaky dárců a letopočet.
Postupnými úpravami a rozšiřováním kaple vznikl
kostel tak jak ho známe dnes. Na rozšiřování kostela
se podíleli zejména významní lidé tehdejší doby, ale i
lidé obyčejní, kteří byli na místní dominantu patřičně
pyšní.
V 16. století, kdy se v kostele konala první bohoslužba a došlo zde k zázraku znovunabytí zraku u jednoho
slepce, stal se kostel Panny Marie v Květnově poutním
místem.

Početná procesí mířila do Krušných hor k poutnímu
kostelu Panny Marie na Květnově, ležícím na pahorku,
částečně porostlém listnatými stromy. Tomuto poutnímu kostelu vděčila obec za to, že byla známa i za hranicemi nejen okresu, ale i státu. V době konání poutí
byly v okolí kostela a podél cesty postaveny nespočetné boudy pro kramáře s nejrůznějším zbožím. Na
návsi bylo možné vidět různé lidové atrakce pro obveselení.
Dne 31.3. 1784 a znovu 26.7. 1785 se jednalo o uzavření kostela (jako u mnoha jiných v té době) a o přenesení milostné sošky do kostela v nedalekém Blatně.
Právě tehdy vypukla v Chomutově epidemie tyfu, která
způsobila značné ztráty na životech a lid se proto začal velmi intenzivně modlit a konat poutě na Květnov.
A to i přes částečnou zdrženlivost duchovenstva, přes
varování s poukazem na tehdejší platné zákony i přes
zákazy ze strany místních úřadů. Zbožný lid byl přesvědčen, že vroucími modlitbami na omilostněném
místě si vyprosí osvobození od nakažlivé nemoci.
V týdnu Navštívení Panny Marie bylo v květnovském
kostele napočítáno 8.000 věřících u svaté zpovědi a
svatého přijímání.
Na doporučení místních úřadů vydala dne 6. srpna
1807 zemská vláda dekret, dle něhož směl kostel na
Květnově zůstat otevřený. Byla ale dána podmínka, že
obec Květnov se musí starat o udržování kostela.
Roku 1813 v Chomutově opět vypukla nakažlivá nemoc, kterou tam dovlekli zranění vojáci. Město se proto zasvětilo Panně Marii Květnovské a na 1. neděli adventní putovali odtud v mimořádném procesí do
hor. Dne 10. srpna 1814 na úřadě Červeného hrádku
za přítomnosti císařského komisaře, blatenského faráře, šesti představitelů kostelního sboru a několika
hodnostářů byl květnovský kostel odevzdán svému
původnímu určení s dříve už naznačenou podmínkou.
To se vše dělo slavnostním způsobem a šesti tehdejším obcím, které měly ke Květnovu patronátní právo,
byl kostel předán do vlastnictví.
Roku 2008 byl kostel darován děkanství v Jirkově.

Záměr do budoucna
Obnovit důstojnost poutního místa pro upevnění a
rozkvět duchovního života a mariánské úcty v celém
našem Krušnohoří, pro posílení a znovuoživení poutní
tradice Čechů a Němců.
Poskytovat duchovní posilu k osobnímu růstu člověka - pro nalezení potřebné útěchy a síly ke křesťanskému životu v dnešním světě.

Život poutního místa dnes
Poutní místo žije i dnes. O
jeho život pečují především
věřící z Chomutova a Jirkova, kteří sem pravidelně putují - a nejenom o svátcích.
Svými silami pečují o úklid a
údržbu a připravují kostel na
sváteční dny.
Kdy je kostel otevřen?
* Každou 1. a 3. sobotu v měsíci, cca 13:45 - 15:30 hod. (v závislosti na horském
počasí!!!); mše v 14:00 hod. – milostná soška Panny
Marie je však vystavována jen o poutích.
* Pravidelné poutě na 1., 2. a 3. neděli v červenci
(kostel otevřen cca 8:00 - 16:00 hod.) Stálý program:
8:00 modlitba růžence na tzv. růžencových schodech,
8:30 a 10:30 české mše a v 14:15 mše německy.
Zvláštní autobus pro tyto poutě odjíždí vždy v 7:15
hod. z Jirkova od hudební školy a zastavuje v Chomutově u divadla v 7:25 hodin. Vrací se po skončení druhé české mše. (Některé informace ohledně německé
mše můžete najít na www.komotau.de).
* Jarní pouť a zároveň Eucharistický den s adorací pro
krušnohorský vikariát bývá v sobotu nejblíže 7. květnu. Mše je v 10:30 hod. (Aktuální informace najdete na
www.jirkov.farnost.cz)
* Podzimní pouť, tzv. Růžencová se koná 2. říjnovou sobotu. Mše v 10:30 hodin. Na
jarní i podzimní pouť je možnost dopravy autobusem - z
Jirkova od hudební školy v
9:15, Chomutov u divadla v
9:25 hod. Vrací se po skončení programu. Kostel je o
těchto poutních dnech otevřen minim. 9:30 - 12:00 hod.

Pomozte Květnovu!
Celý poutní areál potřebuje
stálé opravy. Mezi akutní patří
opravy krovu, střech, oken,
ale také restaurování stropů a
pořízení nových mříží, elektroinstalaci a odvodnění. V budoucnu také obnova lavic,
vnitřního vybavení, zařízení
sakristie, vybudování sociálního zázemí a možnosti
ubytování.
Za jakoukoli Vaši pomoc budeme vděční. Církevní
sbírka na pomoc Květnovu je povolena generálním
vikářem Litoměřického biskupství (č.j. 1103/2008).

„Sotva se rozednívá ráno
na milé hoře,
už se blížíme poutníci ke
Květnovské Marii.
Přes hory i údolí
znějí naše písně
a zdravíme Tebe, ó Panno,
na tisíckrát,

CHOMUTOV

Adresa správy: Děkanství Jirkov, Kostelní 55, 431 11 Jirkov

Číslo účtu: 0941528309/0800 Var.symbol: 7777
V případě zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení pro snížení základu daně. Lze sem zasílat i €, bude automaticky převedeno na Kč.

ať si je skalnatá cesta, ať daleko Tvá svatyně,
touha po Tobě nám dává křídla.“
K. Karafiát

